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Cronograma biénio 2021/2022

Etapa Período de realização Intervenientes e ações específicas 

Reunião de contratualização de
objetivo

Até 31 de maio de 2021 Reunião entre avaliador e avaliado.

Monitorização e revisão dos
objetivos

1º Monitorização
Até 30 de novembro de 2021

2º Monitorização
Até 31 de outubro de 2022

Reunião obrigatória de monitorização para eventual reformulação
de objetivos e resultados em resultado de factos alheios ao 
desempenho do avaliado que impeçam ou condicionem o 
mesmo, ou para clarificação e recolha participada de reflexões 
para uma avaliação o mais fundamentada possível.

Nota: O processo de monitorização deve ser realizado de forma 
continuada ao longo do biénio 2021/2022, não devendo restringir-
se ás reuniões obrigatórias.

Auto - avaliação  Até 29 de janeiro de 2023

Preenchimento das fichas de auto-avaliação
Nota: No caso de não haver objetivos e competências 
contratualizadas e não for possível proceder à avaliação, o 
trabalhador deve nesta altura requerer a avaliação por 
ponderação curricular ou arrastamento de nota.

Reunião prévia de avaliação Até 15 de fevereiro de 2023
Reunião entre avaliador e avaliado para análise da proposta de 
auto-avaliação.

Harmonização das propostas
de avaliação

Até 26 de fevereiro de 2023 Reunião do CCA para análise das propostas de avaliação.

Reunião de avaliação Até 15 de março de 2023
Reunião entre avaliador e avaliado para apresentação, por parte 
do avaliador, da proposta de avaliação.

 Ponderação curricular Até 15 de março de 2023
Avaliação do currículo de acordo com os parâmetros previamente
estipulados.
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Validação de avaliações e
reconhecimento de

desempenhos excelentes

Até 30 de março de 2023

Reunião do CCA para validação das avaliações.
Nota: As fichas de avaliação com as respetivas fundamentações 
devem estar presentes no CCA. No caso de não validação da 
avaliação o CCA devolve ficha de avaliação com a  
fundamentação de não validação para o avaliar reformular a 
proposta.

Até 15 de abril de 2021

Proposta validada pelo CCA
Reunião entre avaliador e avaliado para tomada de conhecimento
da proposta validada pelo CCA e para formalização na ficha de 
avaliação por parte do avaliado.

Até 30 de março de 2021

Reunião do CCA para validação das avaliações.
Nota: As fichas de avaliação com as respetivas fundamentações 
devem estar presentes no CCA. No caso de não validação da 
avaliação o CCA devolve ficha de avaliação com a  
fundamentação de não validação para o avaliar reformular a 
proposta.

Até 15 de abril de 2021

Proposta validada pelo CCA
Reunião entre avaliador e avaliado para tomada de conhecimento
da proposta validada pelo CCA e para formalização na ficha de 
avaliação por parte do avaliado.

Até 15 de abril de 2021

Proposta não validada pelo CCA
Análise e tomada de decisão por parte do avaliador da proposta 
de reformulação do CCA.
Reunião do CCA para analise da proposta do avaliador e 
apresentação da proposta final de avaliação caso não acolha a 
fundamentação proposta pelo avaliador.

Até 30 de abril de 2021

Reunião entre avaliador e avaliado para tomada de conhecimento
da proposta validada pelo CCA e para formalização na ficha de 
avaliação por parte do avaliado.
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Apreciação do processo de
avaliação pelo CCA

No prazo de 10 dias úteis após tomada
de conhecimento da proposta a

submeter a homologação validada pelo
CCA.

Expressa-se através de relatório com proposta de avaliação.

Homologação
Até 15 de maio de 2023

Homologação pelo Presidente da Câmara.

No prazo de 5 dias úteis
Convocar o avaliado para formalização e tomada de 
conhecimento da avaliação homologada.

Reclamação

No prazo de 5 dias úteis após
conhecimento da homologação.

Reclamação por parte do avaliado remetida ao Presidente da 
Câmara.

No prazo máximo de 15 dias úteis Tomada de decisão relativa à reclamação do avaliado.

Após conhecimento do resultado da
reclamação.

Avaliado pode impugnar por recurso hierárquico ou tutelar ou 
impugnação jurisdicional.


